Město Děčín

USNESENÍ
ze 7. schůze rady města konané dne

21. března 2006

Usnesení č. RM 06 07 29 01
Rada města projednala návrh pozvánky na 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 20. 4. 2006 ve společenském domě Střelnice v Děčíně I, a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 07 30 01
Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a
bere na vědomí
usnesení č. RM 06043001
usnesení č. 1299/99

tajemník MěÚ
vedoucí odboru rozvoje

VzDK
DK 06/06.

Usnesení č. RM 06 07 31 01
Rada města projednala návrh na odprodej tří osobních automobilů značky Škoda Felicia
SPZ DCK 87 - 58, DCK 76 - 39 a 1U5 00 45 prostřednictvím autobazaru a tento
schvaluje.
Usnesení č. RM 06 07 31 02
Rada města projednala návrh na přijetí ohnivzdorné skříně na ochranu magnetických médií
typu S 100, kterou městu Děčín nabízí jako dar firma Medis info security, s. r. o. Hlučín
a přijetí tohoto daru
schvaluje
a
doporučuje
zastupitelstvu města přijetí daru vzít na vědomí.
Usnesení č. RM 06 07 31 03
Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví obcí, příspěvkových a neziskových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky subjektům, uvedeným
v důvodové zprávě.
Usnesení č. RM 06 07 34 01

2

Rada města projednala zprávu o činnosti Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
v Děčíně za rok 2005 a tuto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 07 34 02
Rada města projednala návrh na změnu „Provozního řádu Městského útulku pro toulavá
a opuštěná zvířata“ a
schvaluje
jeho změny shrnuté v dodatku č. 3/2006 v předloženém znění .
Usnesení č. RM 06 07 35 01
Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za leden a únor 2006 a
schvaluje
rozpočtová opatření dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2006 o 617 tis. Kč
a zvýšení výdajů o 617 tis. Kč.
Usnesení č. RM 06 07 37 01
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 1/2006/OMH o odprodeji objektu č. p. 120
včetně pozemku st. p. č. 590, části pozemku p. č. 805/10 a části pozemku p. č. 761/96
vše v k. ú. Bynov, dle geometrického plánu č. 582-067/2005 objektu č. p. 120 včetně
pozemku st. p. č. 590 o výměře 120 m² a pozemku p. č. 805/21 o výměře 440 m²
vše v k. ú. Bynov a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej objektu č. p. 120 včetně pozemku st. p. č. 590, části
pozemku p. č. 805/10 a části pozemku p. č. 761/96 vše v k. ú. Bynov, dle geometrického
plánu č. 582-067/2005 objektu č. p. 120 včetně pozemku st. p. č. 590 o výměře 120 m²
a pozemku p. č. 805/21 o výměře 440 m² vše v k. ú. Bynov pro kupující:
manžele Pilařovy oba z Děčína, za kupní cenu ve výši 473.760,00 Kč
V souladu se „Zásadami“
- se kupní cena sníží o 5 % z kupní ceny v případě platby před vkladem do KN
- se kupní cena zvýší o ostatní náklady spojené s převodem nemovitosti a případné
náklady na řešení oprav
- bude poskytnut příspěvek na opravu domu dle čl. VII odst.1) ve výši 20 %,
tj. 62.211,00 Kč.

Usnesení č. RM 06 07 37 02
Rada města projednala návrh na prodej objektu z majetku města a

doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat objekt bez č. p. na pozemku p. č. 3717/3
zast. pl., včetně pozemku p. č. 3717/3 zast. pl. o výměře 155 m² a části pozemku p. č.
3717/1 o výměře, stanovené dle geometrického plánu, vše v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 07 37 03
Rada města projednala žádosti o pronájem nebytových prostor a
schvaluje
1) revokaci usnesení rady města č. RM 05 24 37 114 ze dne 23. 8. 2005 v plném znění a
2) pronájem nebytových prostor o ploše 36,13 m² v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, dle
varianty č. 4, tj. pro paní Petru Ipserovou z Děčína, na prodejnu lůžkovin za nájemné
dle Zásad.
Usnesení č. RM 06 07 37 04
Rada města projednala žádost pana Pavla Zoufalého o převod podílu pozemku do osobního
vlastnictví a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. převod podílu ve výši 424/4069 na pozemku
p. č. 129/2 v k. ú. Prostřední Žleb do osobního vlastnictví panu Pavlovi Zoufalému z Děčína,
za cenu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. RM 06 07 37 05
Rada města projednala problematiku prodeje objektu č. p. 387 ul. Teplická 108, Děčín IV a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“, tj. při každém dalším
3. zveřejnění prodeje objektu č. p. 387 ul. Teplická 108, Děčín IV, snížit nabídkovou cenu
objektu včetně nákladů za opravy a vedlejších pozemků o 25 %.
Usnesení č. RM 06 07 37 06
Rada města projednala žádost paní Veroniky Turtákové o výjimku z „Doplňkových
pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu
podpisu kupní smlouvy při prodeji b. j. č. 277/4 v objektu č. p. 276 a č. p. 277 ul. Na Pěšině,
Děčín IX, paní Veronice Turtákové z Děčína, do 30. 4. 2006.

Usnesení č. RM 06 07 37 07
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 392/2006/RKS/1318/3 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1318/3 v budově č. p. 1318
ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 746/30162
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/11 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující:
TRADING INTERNATIONALE s. r. o., Březová 372/83, Děčín III
za nabídnutou cenu 360.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
- umožnění vlastnických práv pro vlastníka (společnost Siemens, s. r. o.) provozního
zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonu
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 07 37 08
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 393/2006/RKS/243/17 o odprodeji bytu
z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových
jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 243/17 v budově č. p. 243 ul. Košická,
Děčín IX, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 665/18178 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 746 v k. ú. Bynov, dle zákona č. 72/1994 Sb.
kupující:
TRADING INTERNATIONALE s. r. o., Březová 372/83, Děčín III
za nabídnutou cenu 300.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize

V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 07 37 09
Rada města projednala návrh na rozhodnutí ZM č. 394/2006/RKS/1334/24 o odprodeji bytové
jednotky z majetku města Děčína dle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových
a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1334/24 v budově č. p. 1334
ul. Dvořákova, Děčín II, a s ní souvisejících spoluvlastnických podílů ve výši 736/15890
na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 1250/21 v k. ú. Děčín, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
kupující: Ladislav Nistor z Děčína, za nabídnutou cenu 500.000,00 Kč
Na nabyvatele jednotky přechází z vlastníka budovy následující závazky:
- po dobu 10-ti let po nabytí vlastnictví k prodávaným nemovitostem nezmění v celém
objektu stávající způsob vytápění a přípravy TUV
- umožnění provozu a údržby přívodního teplovodního potrubí a měřící tratě, která není
předmětem převodu
- o umožnění vlastnických práv pro vlastníka provozního zařízení kabelové televize
V souladu s „Doplňkovými pravidly“
- se nabídnutá cena navýší o případné náklady spojené s opravami objektu
- kupujícímu bude poskytnuta sleva ve výši 5 % z nabídkové ceny v případě platby před
vkladem do KN.
Usnesení č. RM 06 07 37 10
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
zveřejněni záměr města pronajmout pozemek p. č. 2833/2 o výměře 2457 m2 v k. ú. Děčín
za účelem využití pro mezideponii sypkých materiálů.

Usnesení č. RM 06 07 37 11
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2833/2 o výměře 2457 m2
v k. ú. Děčín.

Usnesení č. RM 06 07 37 12
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a pozemku v k. ú.
Horní Oldřichov a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 582 o výměře 1541 m2
v k. ú. Bělá u Děčína a pozemek st. p. č. 571 o výměře 253 m2 v k. ú. Horní Oldřichov.
Usnesení č. RM 06 07 37 13
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Chrochvice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 536/2 o výměře 268 m2
v k. ú. Chrochvice.
Usnesení č. RM 06 07 37 15
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3111/1 o výměře 367 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Sedláčkovým z Děčína, za cenu 55.050,00 Kč
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 243 o výměře 183 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím paní Ivě Skřivanové z Děčína, za cenu 27.450,00 Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 07 37 17
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 355 o výměře dle geometrického
plánu, v k. ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Václavu Kikalovi
z Roudnice nad Labem a Věře Kikalové z Děčína, o výměře 200 m2 za cenu 300,--Kč/m2 +

zbývající výměra za 150,--Kč/m2 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 18
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Vilsnice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 355 o výměře dle geometrického
plánu v k. ú. Vilsnice se všemi součástmi a příslušenstvím paní Ing. Janě Šubrtové
z Děčína, o výměře 200 m2 za cenu 300,--Kč/m2 + zbývající výměra za cenu 150,--Kč/m2
+ ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 112 (dle GP č. 611 – 168/2005
se jedná o pozemek p. č. 112/2 o výměře 219 m2 v k. ú. Boletice nad Labem se všemi
součástmi a příslušenstvím manželům Raftnerovým z Děčína, za cenu 21.900,00 Kč +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 20
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 112 (dle geometrického plánu
č. 611 – 168/2005 se jedná o pozemek p. č. 112/1 o výměře 248 m2 v k. ú. Boletice
nad Labem se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Mlatečkovým z Děčína, za cenu
24.800,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2833/1 (dle geometrického plánu
č. 2623 – 159/2005
se jedná o díl „a“ o výměře 144 m2) v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím manželům Benešovým z Děčína, za cenu 21.600,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2833/1 (dle geometrického plánu
č. 2623 – 159/2005 se jedná o díl „b“ o výměře 17 m2) v k. ú. Podmokly se všemi součástmi
a příslušenstvím manželům Martínkovým z Děčína, za cenu 850,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 1746 o výměře 743 m2
v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím panu Otakaru Dohnalovi
z Děčína, za cenu 111.450,00 Kč + ostatní náklady s tím, že zůstane zachována funkčnost
hřiště i pro veřejnost, a to po dobu 10-ti let; v případě, že dojde k nesplnění této podmínky,
vrátí si smluvní strany svá plnění.
Usnesení č. RM 06 07 37 24
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1059/2, dle geometrického
plánu č. 194-37/2006 nově ozn. jako pozemek p. č. 1059/5 o výměře 561 m2 v k. ú. Chlum
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana Jiřího Polesného z Děčína, za cenu
56.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 25
Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Dolní Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku st. p. č. 188 o výměře 586 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 117.200,00 Kč + ostatní náklady, části pozemku
st. p. č. 62 a části pozemku p. č. 290/3 o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 100,--Kč/m2 + ostatní náklady,
vše v k. ú. Dolní Žleb, pro manžele Krauskopfovy z Děčína.
Usnesení č. RM 06 07 37 26
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej části pozemku st. p. č. 98/1 o výměře
730 m2 (dle geometrického plánu č. 593-284/2005 nově označená jako pozemek p. č. 1359)
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ČR - Ředitelství vodních cest,
Praha 3, Soběslavská 44, IČ 67981801, za cenu 292.000,00 Kč + částka za vedlejší stavby
(opěrná zeď) dle ZP, který bude vyhotoven + ostatní náklady.

Usnesení č. RM 06 07 37 27
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku st. p. č. 98/1, dle geometrického plánu
č. 593-284/2005 o výměře 105 m2, v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Petra Bouzka z Děčína, za cenu 15.750,00 Kč + 514,00 Kč
za vedlejší stavby (opěrná zeď) dle ZP č. 1933/14/06 + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 28
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 645/1 (dle geometrického plánu
č. 596-329/2005 o výměře 2656 m2) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro pana Bohuslava Hrušku z Hřenska, za cenu 1.250.000,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 29
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 645/1 o výměře 23 m2 (dle
geometrického plánu č. 596-329/2005 díl „a“) v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi
a příslušenstvím pro Společenství vlastníků jednotek domu Pod Svahem č. p. 34, Děčín,
IČ 25493191, za cenu 3.450,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 06 07 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města, týkající
se záměru pronájmu a prodeje pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 04 03 13 13 ze dne 3. 2. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 04 14 04 28 ze dne
19. 2. 2004 v plném znění.
Usnesení č. RM 06 07 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2190 o výměře 286 m2
v k. ú. Děčín s podmínkou zatížení části pozemku o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven, věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemku
st. p č. 2189 v k. ú. Děčín a s podmínkou, že kupující se zaváže do 2 (dvou) let od převodu
nemovitosti zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu domu na pozemku
p. č. 2190 v k. ú. Děčín a do 5 (pěti) let od převodu nemovitostí zajistit vydání pravomocného
kolaudačního rozhodnutí na stavbu domu na pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín. Pokud tak
neučiní, je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět koupě, tj. pozemek p. č. 2190
v k. ú. Děčín a prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu. Toto
ujednání se nepoužije, pokud nevydání pravomocného stavebního povolení bude způsobeno
jinou osobou, stavebním úřadem nebo jinou institucí s tím, že investice, které kupující
do té doby uložil do nemovitosti, nebudou kupujícímu hrazeny.
Usnesení č. RM 06 07 37 32
Rada města projednala informace o stavu zeleně v Děčíně a tyto
bere

na

vědomí.

Usnesení č. RM 06 07 37 33
Rada města projednala žádost o souhlas s rozšířením činnosti v nebytových prostorech a
schvaluje
rozšíření předmětu podnikání v nebytových prostorech Myslbekova 1389 A/8, Děčín I,
pronajatých panu Vladimíru Oplovi, o prodej textilu.
Usnesení č. RM 06 07 37 34
Rada města projednala žádost o zrušení převodu nájmu nebytových prostor a
schvaluje

revokaci usnesení rady města č. RM 06 03 37 22 ze dne 7. 2. 2006 v plném znění s tím,
že nájemní smlouva č. 16/1997 k nebytovým prostorům Myslbekova 1389D/14, Děčín I,
bude i nadále v platnosti a nájemcem zůstává společnost Raiffeisen stavební spořitelna,
a. s., Praha.
Usnesení č. RM 06 07 37 35
Rada města projednala návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
s paní Zlatou Štipákovou z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu
paní Štipákové

v částce v částce 71.084,97 Kč v měsíčních splátkách 200,00 Kč, splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s panem Pavlem Šírem z Děčína, dle které se
povoluje úhrada dluhu panu Šírovi v celkové částce 310.477,71 Kč v měsíčních splátkách
2.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek,
s manželi Vopršálovými z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům
Vopršálovým v celkové částce 124.808,00 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do
posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s manželi Zelingerovými
z
Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu manželům Zelingerovým v celkové částce
16.841,00 Kč v měsíčních splátkách 300,00 Kč splatných do posledního dne v měsíci, vše pod
ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 07 37 36
Rada města projednala návrhy dohod o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu
a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek s panem
Radkem Machem z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Machovi v celkové
částce 642.815,67 Kč v měsíčních splátkách 500,00 Kč, splatných do posledního dne
v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s paní Květoslavou Vajdovou z Děčína, dle které se
povoluje úhrada dluhu paní Vajdové v celkové částce 294.001,00 Kč v měsíčních splátkách
1.000,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek s panem
Tomášem Černohorským z Děčína, dle které se povoluje úhrada dluhu panu Černohorskému
v celkové částce 869.153,00 Kč v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč, splatných do posledního
dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek, s manželi Knobovými z Děčína, dle které
se povoluje úhrada dluhu manželům Knobovým v celkové částce 22.717,00 Kč v měsíčních
splátkách 100,00 Kč, splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek.
Usnesení č. RM 06 07 37 37
Rada města projednala návrh na slevy z nájemného za užívání bytových jednotek v objektu
Tržní 1932/26, Děčín IV a
schvaluje
variantu č. 1, tj. slevu z nájemného za užívání bytových jednotek č. 29, 43, 44, 45, 46
v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, ve výši 40 % ze základního nájemného za období
od 1. 12. 2005 do odstranění závad.
Usnesení č. RM 06 07 37 38
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2890/1, p. č. 2895, p. č. 2896/1 a p. č. 2896/2 – ostatní komunikace
a pozemku p. č. 16/3 – zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva
vedení optického telekomunikačního kabelu přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto
pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro

budoucího oprávněného za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 07 37 39
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2590 – ostatní komunikace, pozemku p. č. 2648/1 a pozemku p. č.
2648/2 – silnice vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva vedení elektro přípojky přes
tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, údržbou
a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka objektu
č. p. 1033, Děčín VI – Letná, umístěného na pozemku p. č. 2880 – zast. plocha v k. ú.
Podmokly za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 07 37 40
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 87 – ostatní komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem
práva vedení plynové přípojky přes tento pozemek pro budoucího oprávněného,
tj. Severočeská plynárenská, a. s. za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 07 37 41
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2896/1 – ostatní komunikace, pozemku p. č. 16/3 – zast. plocha,
pozemku p. č. 16/1 – jiná plocha, pozemku p. č. 33/6, 33/1 – zahrada a pozemku p. č. 7/8 –
manipulační plocha vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení kabelové přípojky
veřejné komunikační sítě přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky
v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucího
oprávněného, tj. Karneval Media s. r. o. za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 06 07 37 42
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2965/5 – silnice a pozemku p. č. 2965/6 – ostatní komunikace
v k. ú. Děčín věcným břemenem práva vedení vodovodní, kanalizační, plynové a elektro
přípojky přes tyto pozemky včetně práva vstupu na tyto pozemky v souvislosti s provozem,
údržbou a případnou rekonstrukcí těchto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky
pozemku p. č. 1227/2 v k. ú. Děčín za cenu dle „Zásad“.

Usnesení č. RM 06 07 37 43
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a opětovně projednala návrh na
výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí z majetku města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 04 28 13 02 ze dne 21. 12. 2004 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z Koncepce prodeje nemovitostí z majetku města
a zveřejnění záměru města prodat objekt č. p. 51 včetně pozemku p. č. 544 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře celkem 985 m2, pozemku p. č. 546 – zahrada o výměře celkem
180 m2 a části pozemku p. č. 547 – ostatní plocha – zeleň, výměra dle geometrického plánu,
vše v k. ú. Křešice u Děčína.
Usnesení č. RM 06 07 38 01
Rada města projednala informaci o možnosti získání dotace na zajištění integrace azylantů
a na rozvoj infrastruktury města Děčína a
schvaluje
řešení integrace azylantů pouze v případě konkrétní žádosti azylantů dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 07 39 01
Rada města projednala žádost sportovce pana Libora Maška o finanční příspěvek na sportovní
činnost v roce 2006 a
rozhodla
poskytnout panu Liboru Maškovi finanční příspěvek ve výši 5.000,00 Kč na sportovní činnost
v roce 2006 a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace panu
Liboru Maškovi dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 07 39 02
Rada města projednala návrhy dodatků k příkazním smlouvám příspěvkových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit dodatky č. 1 a č. 2 (včetně příloh č. 1) k příkazním smlouvám
příspěvkových organizací:
Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
Základní škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace.

Usnesení č. RM 06 07 39 03
Rada města projednala informaci o uzavření budovy školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13,
z důvodu rekonstrukce podlahy a tuto
bere

na

vědomí

s tím, že nesouhlasí s uzavřením budovy školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13, v termínu
od 16. června 2006 do 30. června 2006 a souhlasí s uzavřením budovy školní jídelny Děčín I,
Sládkova 1300/13, z důvodu rekonstrukce podlahy v termínu od 1. 7. 2006 do doby ukončení
rekonstrukce podlahy, nejpozději však do 31. 8. 2006.
Usnesení č. RM 06 07 39 04
Rada města projednal žádost Základní školy Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková
organizace na udělení čestného názvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh Základní školy Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková
organizace, na udělení čestného názvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
„Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace“.
Usnesení č. RM 06 07 39 05
Rada města projednala žádost Reklamní agentury Bayer CZ o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na prezentaci 7. ročníku Adrenalin challenge a 11. ročníku
Labského poháru ve Streetballu.
Usnesení č. RM 06 07 50 01
Rada města projednala žádost pana Petra Němečka a pana Romana Wintera o užití znaku
města Děčín a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína na samolepkách pro motoristy.
Usnesení č. RM 06 07 50 02
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín o finanční příspěvek a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout
1) o poskytnutí dotace ve výši 229.500,00 Kč Sportovnímu klubu Děčín na úhradu

závazku z roku 2003, za provedenou rekonstrukci atletického stadionu po povodních,
z rozpočtové rezervy města
2) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.
Usnesení č. RM 06 07 50 03
Rada města projednala předloženou žádost o souhlas zřizovatele s využitím finančních
prostředků rezervního fondu ZOO Děčín na investiční účely a
schvaluje
použití finančních prostředků ve výši 1 300 tis. Kč z rezervního fondu k posílení investičního
fondu dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 06 07 50 04
Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise veřejné
zakázky č. 50014903 a
rozhodla
přidělit veřejnou zakázku „Komplexní zajištění komunálních služeb pro město Děčín“
uchazeči Technické služby Děčín a. s., Březová 402, Děčín III, IČ: 640 52 257.
Usnesení č. RM 06 07 50 05
Rada města projednala návrh na udělení plné moci a
pověřuje
starostu města udělením plné moci společnosti VTS Holding a. s., Hyacintová 3208/8,
Praha 10, k zastupování města při územním řízení a stavebním řízení při realizaci stavby
parkoviště na pozemcích p. č. 965/5 a p. č. 964/1 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 07 50 06
Rada města projednala návrh na prodej pozemků a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 964/1 o výměře 731 m2
a p. č. 965/5 o výměře 1689 m2 v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 06 07 60 01
Rada města projednala informaci o realizaci akce rekonstrukce Teplické ulice a
schvaluje
aby stavba byla realizována prostřednictvím spolupráce s ŘSD ČR Správa Chomutov a

pověřuje
odbor rozvoje přípravou návrhu smlouvy a
ustavuje
JUDr. Milana France a Ing. Renatu Domašínskou za členy hodnotící komise za město Děčín
pro výběr zhotovitele stavby.
Usnesení č. RM 06 07 60 02
Rada města projednala na svém zasedání informaci o postupu prací na akci „ZOO škola,
středisko environmentální výchovy“ a
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 11270361 o poskytnutí podpory ze státního fondu
životního prostředí České republiky.
Usnesení č. RM 06 07 60 03
Rada města projednala žádost společnosti Děčínská investiční a. s., U Plovárny 1262/17,
Děčín I a
schvaluje
záměr spoluúčasti města Děčín jako partnera pro realizaci projektu školícího střediska
společnosti Děčínská investiční a. s.
Usnesení č. RM 06 07 60 04
Rada města projednala informaci o vítězi Světového poháru ve skikrosu včetně návrhu na
poskytnutí peněžního daru vítězi a
rozhodla
poskytnout vítězi Světového poháru ve skikrosu Tomáši Krausovi peněžní dar ve výši
20.000,00 Kč.

Ing. Vladislav R a š k a
starosta města

v. r.

Pavel
Jeřábek
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v. r.

